
Kwaliteitsteam Buytenpark 
WEBLOG BUYTENPARK ACTIEF 
Het Kwaliteitsteam Buytenpark heeft een weblog geopend om de natuurwaarden van het 
Buytenpark op een positieve manier en breed onder de aandacht te brengen. Doel is om met 
foto’s en korte teksten door de seizoenen heen te laten zien wat er zoal leeft in het 
Buytenpark, wat de functie is van de grazers en hoe het Buytenpark door bezoekers wordt 
beleefd. Het weblog is te vinden op: http://buytenparkzoetermeer.web-log.nl.  
 
Het weblog van het Kwaliteitsteam Buytenpark is er gekomen omdat voortdurende aandacht 
voor het Buytenpark bitter noodzakelijk blijkt. Nog onlangs gaf de gemeenteraad 
toestemming om van het Natuurstergebied maximaal 6600 m2 af te snoepen voor een 
mogelijke uitbreiding van SnowWorld. Dit bedrijf wil daar een vierde baan bouwen die ruim 
63 meter boven het Buytenpark uitsteekt. Om u een indruk te geven: dat is een flatgebouw 
van 24 verdiepingen! Saillant detail: de Gemeente heeft dat Natuurstergebied in januari 1999 
zelf aangewezen als beschermd gebied waarin niet gebouwd zou mogen worden… 
 
Beperkte visie 
Helaas is dit niet de enige bedreiging voor het Buytenpark. Er ligt nu een Visie Buytenpark 
waarin er nog verder aan de rust en stilte wordt geknabbeld. Deze visie opent namelijk de 
weg om van het Buytenpark een pretpark te maken, waarin bijna iedere activiteit moet 
kunnen. Met nadruk bijna omdat genieten van natuur en stilte duidelijk geen onderdeel 
uitmaakt van de visie. In de bijgaande illustratie zie u waartoe dit plan kan leiden. Voor 
wijkbewoners van Buytenwegh betekent het aannemen van de huidige visie nog meer 
geluidsoverlast dan nu al het geval is. Het kwaliteitsteam Buytenpark zet zich dan ook in om 
deze visie tegen te houden en het natuurlijke karakter van dit natuurpark te behouden.  
 
Het Kwaliteitsteam Buytenpark is een open samenwerkingsverband van gebruikers van de 
natuur in het Buytenpark. Het bestaat uit bewoners van de nabijgelegen wijk Buytenwegh, de 
Vogelwerkgroep Zoetermeer, de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN) en 
IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie. Inmiddels hebben zich ook mensen uit 
andere wijken als belangstellend lid gemeld en zijn er contacten met andere organisaties om 
deel te nemen. Ook u kunt zich op de weblog vrijblijvend en kosteloos aanmelden als 
belangstellend lid van het kwaliteitsteam. Zo wordt u op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen rond dit natuurpark.  
 
Bijlage:  
Buytenpark zoals het wordt  



 


